Personlig udvikling på stueplan
Lille Stifinder projektet er en udløber af et større lederuddannelsesprogram. Målet er at idéen skal
brede sig ud i institutionerne og ind på seminarierne.
Af Kim Haagen Andersen
Dyre lederuddannelser er en uopnåelig verden for de fleste pædagoger og institutionsledere, men
mindre kan også gøre det og projektet ”Lille Stifinder” er faktisk en udløber af et sådant
lederudviklingsprogram, der har eksisteret siden 1994.
Omdrejningspunktet er Lasse Zälls kursusvirksomhed Pathfinder i Århus, hvor undertegnede møder
Helle Lønroth og Morten Krogh Nielsen, der begge har deltaget i firmaets Stifinderprogram. Ud af
en opgave herfra er sprunget idéen om at udbrede stifindertankegangen til andre i en slags hjælp til
selvhjælp, så man dels kan træne sig selv og opdyrke sin selvtillid, og dels hjælpe andre med at
blive bedre til at tackle hverdagens små og store udfordringer i institutions- og skolemiljøet.
- Morten og jeg gik på samme hold og det var her vi stillede os selv spørgsmålet: hvordan kan vi
bruge principperne fra vores eget uddannelsesforløb i relation til børn? Vi er begge forældre og vi
ville gerne give noget videre. Derfor nedsatte vi en projektgruppe og vi er nu så langt at vi gerne vil
stille os til rådighed for et weekendforløb, hvor man som deltager kan være med til at føre Lille
Stifinder ud i livet, siger Helle Lønroth.
Hun er til daglig direktør i Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, ViFAB, der er
en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Morten Krogh Nielsen er
informationsmedarbejder hos Pathfinder og han siger:
- Her i oktober har vi samlet en stifindergruppe i en weekend og målet er at de, ligesom vi, tager
initiativ til at samle nye grupper, så vi for alvor kan få udbredt ideen. Formålet er at formidle nogle
af de redskaber vi har med os fra vores egen uddannelse til pædagoger og lærere, der arbejder med
børnene og møder nogle situationer, hvor de efter vores mening kan bruge dem proaktivt. De
handler bl.a. om hvordan man kan tackle forandringer og om hvor vigtigt det er at man tror på sig
selv i en given situation. Det er egenskaber vore børn har brug for, men det er os voksne der skal
give dem videre.
- Man kommer ind i en læringscirkel, hvor man får nogle teorier at arbejde ud fra, og med mulighed
for at erfare det i praksis. Man lærer at agere og forholde sig proaktivt til nogle situationer, dvs. med
fokus på både årsag og virkning. Når vi melder os til en weekend sammen med nogle nye stifindere,
så er det ikke fordi vi har tid, men fordi vi gerne vil tage os tid til at formidle det vi kan og har lært,
så det forhåbentlig kan brede sig som ringe i vandet til andre, der har børn eller arbejder med børn.
Vi vil gerne vise at der er noget vi har taget til os og som efter vores opfattelse er anvendeligt, siger
Helle Lønroth.
Overordnet set er visionen at stifindertankegangen bliver en integreret del af uddannelsesplaner og
de pædagogiske principper på danske seminarier og andre steder, hvor pædagoger og lærere
modtager undervisning, men også idræts- og spejderledere hører til målgruppen. Missionen er at
formidle nogle redskaber, der kan være med til at øge børns selvværd og derigennem hjælpe dem på
vej til at blive hele mennesker.
Hvor kommer det fra?
Det store stifinderprogram er et lederudviklingsprogram, der har eksisteret siden 1994, og i den
periode er der ifølge Lasse Zälls hjemmeside (ww.pathfinder.dk) uddannet over 600 stifindere.
Formålet med programmet er at give ledere og kommende ledere mulighed for intensiv personlig

udvikling og træning i at gennemføre vigtige, komplekse projekter. Inspirationen kommer bl.a. fra
udviklingsprogrammer i Team Danmark og fra en af forsvarets eliteenheder.
Prisen for at deltage er i det store forløb omkring 75.000 kr., mens prisen for at være med i en Lille
Stifinder weekend er omkring 100 kr. og det beløb går udelukkende til bespisningen, idet man håber
at kunne låne lokaler på en skole el. og så er de fem - seks ’lærere’ eller coaches ganske gratis.
- Vores første indskydelse var at tage fat direkte i børnene, men vi fandt hurtigt ud af, at det var en
ret uoverkommelig opgave. Derfor valgte vi at tage udgangspunkt i de mennesker, der - sammen
med forældrene - er mest sammen med børnene nemlig pædagoger og lærere. De har gode
betingelser for at vise vore børn stifindervejen i dagligdagen. Det er jo også mest i skolen og på
institutionerne at de små og store konflikter opstår, siger Morten Krogh Nielsen.
’Hjørnestenen’ i konceptet er et to-dages seminar, hvor deltagerne undervises i relevante
stifinderværktøjer og -tankegange, og hvortil de skal medbringe en opgave relateret til børn og som
de kan arbejde videre med.
- Det spændende er at få tid til refleksion. Hvem er jeg og hvad er vigtigt for mig? Derudover får
man et sæt redskaber med fra weekenden, som kan bruges både i og uden for arbejdet. Vi ved jo
godt at der ikke er særlig mange penge til efteruddannelse ude i institutionerne, hvad der egentlig er
forkert, for vi har selv oplevet hvor megen forskel det kan gøre at deltage i et uddannelsesforløb. Vi
har fået nogle redskaber og fået øje på nogle værdier, som vi gerne vil bruge en weekend på at give
videre, siger Helle Lønroth.
Træet i midten
Hun beskriver en enkelt øvelse, som er god at få forstand af:
Der står et træ midt i stuen. På den ene side er det pyntet som et juletræ og på den anden side er det
bare - et træ. Afhængig af hvor man er i rummet ser man enten et juletræ eller blot et træ og den
øvelse synliggør at der er forskellige perspektiver i en sag.
- Alle forstår efter øvelsen her at der er forskellige måder at se tingene på. Det kan man så prøve at
føre over på andre situationer, ligesom stifinder meget handler om at finde ud af hvad man er god til
og fremhæve det frem for at sætte fokus på det man ikke kan. Det er lidt med de mange
intelligenser, siger Helle Lønroth.
Hun tilføjer at Lille Stifinder netop har som mål at formidle redskaber, der kan bruges af børnene.
Deltagere i Lille Stifinder kan være en hel institution eller en gruppe ledere og pædagoger fra
forskellige institutioner. Projektmagerne kan kontaktes på lillestifinder@pathfinder.dk
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